
Data elaboració: 22/02/2018

Director/a, subdirector/a règim, subdirector/a d’interior 0,42 / mes Director/a, subdirector/a règim, subdirector/a d’interior 0,42 / mes

Cap de serveis, coordinador/a de règim interior de medi obert 0,40 / mes
Cap de serveis, coordinador/a de règim interior de medi obert,
coordinador/a d'unitat especialitzada

0,40 / mes

Resta de subdirectors/ores dels centres penitenciaris, coordinador/a
d'unitat especialitzada, administrador/a, cap de departament especial,
coordinador/a penitenciari/ària, gerent i secretari/ària tècnic jurídic/a

0,38 / mes
Resta de subdirectors/ores dels centres penitenciaris, administrador/a,
cap de departament especial, coordinador/a penitenciari/ària, gerent i
secretari/ària tècnic jurídic/a

0,38 / mes

Cap de centre 0,36 / mes Cap de centre 0,36 / mes
Cap d'unitat i cap de l'àrea funcional 0,34 / mes Cap d'unitat i cap de l'àrea funcional 0,34 / mes
Tècnic/a mitjà/ana servei interior, genèric/a servei interior, genèric/a medi
obert, genèric/a àrea mixta

0,16 / mes
Tècnic/a mitjà/ana servei interior, genèric/a servei interior, genèric medi
obert, genèric/a àrea mixta

0,16 / mes

Resta de comandaments de centres penitenciaris 0,15 / mes Resta de comandaments de centres penitenciaris 0,15 / mes

Tècnic/a mitjà/ana d'oficines, genèric/a d'oficina, responsable
d'instal·lacions i equips tècnics, especialista d'instal·lacions i equips
tècnics, especialista d'instal·lacions i equips tècnics, auxiliar tècnic/a
(àrea mixta i servei interior)

0,14 / mes

Tècnic/a mitjà/ana d'oficines, genèric/a d'oficina, responsable
d'instal·lacions i equips tècnics, especialista d'instal·lacions i equips
tècnics, auxiliar tècnic/a (àrea mixta i servei interior), de l'àmbit de
rehabilitació:juristes, psicòlegs/ogues, pedagogs/gues, treballadors/res
socials i educadors/res socials; tècnic/a en prevenció i salut laboral ,
encarregats/des d'àrea administrativa, enginyer/a industrial

0,14 / mes

Resta de llocs de treball de rehabilitació de l'àmbit penitenciari 0,08 / mes
Resta de llocs de treball penitenciari 0,04 / mes Resta de llocs de treball de l'àmbit penitenciari 0,04 / mes

Mínim: 5 hores per curs
Equivalències en cas que la durada dels cursos no v ingui certificada 

en hores
                1 dia: 5 hores                            23 a 29 dies: 25 hores
                2 a 8 dies: 10 hores                  1 mes: 30 hores
                9 a 15 dies: 15 hores                2 mesos: 45 hores
                16 a 22 dies: 20 hores              3 mesos: 60 hores

Màxim: 60 hores per curs

Cursos formació i perfeccionament Punts/hora Cursos apartat Formació i Perfeccionament Punts/hora

Directament relacionat: assistència i aprofitament 0,020 Directament relacionat: assistència i aprofitament 0,020
Directament relacionat: assistència  0,013 Directament relacionat: assistència  0,013

Indirectament relacionat: assistència i aprofitament 0,009 Indirectament relacionat: assistència i aprofitament 0,009
Indirectament relacionat: assistència   0,005 Indirectament relacionat: assistència   0,005

Riscos laborals (la convocatòria no va establir un màxim de punts, la 
Junta de Mèrits va establir un màxim de 2 punts)

Total punts
Riscos laborals (màxim 3 punts per aquest concepte. La valor ació
inclou tant la formació oficial que suposa l'adquis ició de nivell com la 
resta de formació)

Total punts

Nivell superior ( 600 hores ) 1,5 Nivell superior ( 600 hores  o màster) 2
Nivell mig ( 300 hores ) 1 Nivell mig ( 300 hores ) 1
Nivell bàsic ( 50 hores ) 0,5 Nivell bàsic ( 50 hores ) 0,5

Mínim: 5 hores per curs

PROPOSTA VALORACIÓ CONCURSOS COMANDAMENTS VIGILÀNCI A 2018
(Comparativa  criteris d'avualuació dels concursos any 2010, amb la incorporació de les modificacions incorporades en el concurs general de Trasllats  de  l'any 2015)

Valoració Hores Formació Valoració Hores Formació

Màxim: 60 hores per curs

 VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CP PUIG DE L ES BASSES  
PROPOSTA VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CS, CUE I 

CRIMO 2018  (*) (Màxim 35 punts)
OBSERVACIONS

Treball desenvolupat  
(base 6.1.1.1)

màxim 35 punts
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Puntuació total de la 1a fase (mèrits): 65 punts. 

Els 35 punts d'aquest apartat corresponen al 53,85% de la puntuació de la primera 
fase i el 35% de la puntuació total del concurs.

Aquest factor es va valorar en el  concurs anterior amb 40 punts, el que representava 
un 47'62% sobre el total de la 1ª fase de 84 punts i el 40% de la puntuació total del 
concurs.

S'ha inclòs en la valoració de 0,14 punts , el llocs de tècnic/a en prevenció i salut 
laboral,  els encarregats/des d'àrea administrativa i l'enginyer/a industrial. 

S'ha incrementat la puntuació  per mes del treball  en els llocs de treball de 
rehabilitació, passant de 0,08 punts a  0,14 punts per mes treballat.  

En aplicació dels pronunciaments judicials al respecte i d’acord amb el criteri de la 
Direcció General de funció Pública, el període de temps superior a sis mesos que 
una persona participant a la convocatòria hagi ocupat un lloc de treball 
provisionalment en encàrrec en funcions no podrà ser tingut en compte com a mèrit 
en qualitat de treball desenvolupat en aquell lloc sinó que haurà de computar-se com 
a serveis prestats en el lloc de treball d’origen que la persona funcionària té reservat. 

Valoració de la 1a fase (mèrits) : 65 punts.  

Els 10 punts d'aquest apartat corresponen al 15,39% de la puntuació de la primera 
fase i el 10% de la puntuació total del concurs.

Aquest apartat es va valorar en anteriors concursos amb un total d'11 punts, el que 
representava un 13'10 % sobre el total de la 1ª  fase de 84 punts i l'11% de la 
puntuació total del concurs.

S'han incorporat les equivalències d'hores en el supòsit que la certificació dels cursos 
no estigui específicada la durada en hores.

*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta

Formació i 
perfeccionament (base 

6.1.2)
 màxim 10 punts

*Quan els cursos constin en dies o mesos, es farà: 1dia = 5 hores

Resta de formació en PRL  que no s'assoleix nivell, es valora amb mateixos criteris que 
els cursos de formació, amb un màxim d'1 punt*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta
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Data elaboració: 22/02/2018

PROPOSTA VALORACIÓ CONCURSOS COMANDAMENTS VIGILÀNCI A 2018
(Comparativa  criteris d'avualuació dels concursos any 2010, amb la incorporació de les modificacions incorporades en el concurs general de Trasllats  de  l'any 2015)

 VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CP PUIG DE L ES BASSES  
PROPOSTA VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CS, CUE I 

CRIMO 2018  (*) (Màxim 35 punts)
OBSERVACIONS

ACTIC Total punts
Nivell bàsic 1 0,1
Nivell mitjà 2 0,5
Nivell avançat 3 0,9

*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta

Màsters (No oficials) Total punts
Directament Relacionat 1,5
Indirectament Relacionat 1

Postgraus Total punts
Directament Relacionat 1
Indirectament Relacionat 0,5

Idiomes (màxim 2 punts per aquest concepte) Total punts Idiomes (màxim 3 punts per aquest concepte) Total punts
Grau superior dels idiomes: francès, anglès, àrab i rus 1 Nivell avançat (B2)  o superior de qualsevol idioma 1
Grau intermedi dels idiomes: francès, anglès, àrab i rus 0,5 Nivell intermedi (B1) qualsevol idioma 0,5
Grau elemental dels idiomes: francès, anglès, àrab i rus 0,1 Nivell bàsic (A2) qualsevol idioma 0,1

*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta *La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta
Grau superior de la resta d'idiomes 0,5
Grau intermedi de la resta d'idiomes 0,25
Grau elemental de la resta d'idiomes 0,05

Ponències, conferències, debats, fòrums i taules ro dones Total punts
Directament Relacionat. Participant 0,15
Directament Relacionat. Repeticions 0,05
Docència (màxim 2 punts per aquest concepte) Punts/hora
Directament Relacionada 0,020
Indirectament Relacionada 0,009
Repeticions docències 0,005

Defensa personal i mitjans coercitius (màxim 2 punt s)

Es valora únicament l’assoliment del nivell de Cinturó Negre en qualsevol
disciplina d’arts marcials acreditats per les federacions corresponents i
es valora amb un màxim de 60 hores. No es valoren els nivells inferiors.
Per cada disciplina acreditada, només es valora el cinturó negre.

1,2

Grau personal consolidat Total punts Grau personal co nsolidat (màxim 5 punts) Total punts

Superior al lloc 5 Superior al lloc 5

Igual al lloc 4 Igual al lloc 4

Inferior fins a dos nivells 3 Inferior fins a dos nivells 3

Inferior fins a quatre nivells 2 Inferior fins a quatre nivells 2

Inferior en més de quatre nivells 1 Inferior en més de quatre nivells 1

Grau Personal 
(base 6.1.3)

màxim 5 punts

Valoració de la 1a fase (mèrits) : 65 punts.

  Els 10 punts d'aquest apartat corresponen al 15,39% de la puntuació de la primera 
fase i el 10% de la puntuació total del concurs.

Aquest apartat es va valorar en anteriors concursos amb un total d'11 punts, el que 
representava un 13'10 % sobre el total de la 1ª  fase de 84 punts i l'11% de la 

puntuació total del concurs.

Puntuació total de la 1a fase (mèrits) : 65 punts.
                                                                                                                                                                  
 La puntuació és la mateixa que en processos anteriors.

Defensa personal i mitjans coercitius (màxim 2 punt s)
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Formació i perfeccionament 
(base 6.1.2)

 màxim 10 punts

*La valoració d'un nivell superior exclou la valoració de la resta
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Data elaboració: 22/02/2018

PROPOSTA VALORACIÓ CONCURSOS COMANDAMENTS VIGILÀNCI A 2018
(Comparativa  criteris d'avualuació dels concursos any 2010, amb la incorporació de les modificacions incorporades en el concurs general de Trasllats  de  l'any 2015)

 VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CP PUIG DE L ES BASSES  
PROPOSTA VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CS, CUE I 

CRIMO 2018  (*) (Màxim 35 punts)
OBSERVACIONS

Antiguitat Total punts Antiguitat (màxim 5 punts) Total punts

Cos de diplomatura de la Generalitat, grup serveis penitenciaris
0,1/mes 
complet

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup serveis
penitenciaris, i cos tècnic d'especialistes de la Generalitat, grup serveis
penitenciaris

0,1/mes 
complet

Resta de serveis prestats 0,08/mes 
complet

Resta de serveis prestats 0,08/mes 
complet

Titulacions Total punts Titulacions i màsters oficial s (màxim 5 punts) Total punts

Llicenciatura en criminologia 4,5

Llicenciatura, grau,o diplomatura en criminologia, dret, psicologia, 
pedagogia i psicopedagogia , mestre d'educació primària, treball social, 
educació social, gestió i Administració Pública, 4

Llicenciatura en dret, psicopedagogia, psicologia, pedagogia 4
Diplomatura o equivalent en criminologia, dret, psicopedagogia,
psicologia, pedagogia, 

3

Diplomatura en criminologia 2,5 Altres llicenciatures o graus 1,5
Diplomat/ada o equivalent en dret, psicologia, pedagogia, magisteri, 
treball social i educació social

2 Altres diplomatures 1

Altres llicenciatures 1 Màsters oficials directament relacionats 1,5
Altres diplomatures 0,5 Màsters oficials indirectament relacionats 1

Llengua catalana (màxim 5 punts) Total punts Llengua catalana (màxim 5 punts) Total punts

Nivell de Suficiència (certificat C) 3 C1 / Nivell de Suficiència (Nivell C) 3

Nivell Superior (certificat D) 5 C2 / Nivell Superior (Nivell D) 5

Llenguatge Administratiu 
1

Llenguatge Administratiu 
2

El nombre d'aspirants convocats a la segona fase es correspondrà amb el nombre de places ofertes vacants més el nombre de places ocupades amb destinació definitiva per les persones que 
participin en el concurs, el moviment de les quals pugui generar una vacant a resultes. Les persones seran convocats per l'ordre de puntuació total obtinguda pels participants a la 1a fase.

Puntuació total de la 1a fase (mèrits) : 65 punts.
                                                                                                                                    

Coneixements Llengua 
catalana 

(base 6.1.6) 
màxim 5 punts

Puntuació total de la 1a fase (mèrits) : 65 punts. 

Els 5 punts d'aquest apartat corresponen al 7,69% de la puntuació de la primera fase 
i el 5% de la puntuació total del concurs.

Apartat valorat en anteriors concursos amb un total de 18 punts, el que representava 
un total de 21'42 punts sobre el total de la 1ª fase de 84 punts i el 18% de la 
puntuació total del concurs.
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Puntuació total de la 1a fase (mèrits): 65 punts.

La valoració de llengua catalana és la mateixa que la del concurs general del cos 
tècnic d'especialistes (JU/CP003/2015).

Antiguitat 
(base 6.1.4) 

màxim 5 punts

Titulacions  
(base 6.1.5)

màxim 5 punts
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PROPOSTA VALORACIÓ CONCURSOS COMANDAMENTS VIGILÀNCI A 2018
(Comparativa  criteris d'avualuació dels concursos any 2010, amb la incorporació de les modificacions incorporades en el concurs general de Trasllats  de  l'any 2015)

 VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CP PUIG DE L ES BASSES  
PROPOSTA VALORACIÓ MÈRITS CONCURS COMANDAMENTS CS, CUE I 

CRIMO 2018  (*) (Màxim 35 punts)
OBSERVACIONS

Curs formació relatiu al 
contingut funcional del lloc
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Valoració 15 
punts. 

Entrevista que versarà sobre el contingut funcional dels llocs a proveir i sobre les habilitats 
i aptituds dels candidats per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball objecte de la 
convocatòria. Per tal d’avaluar el grau d’adequació de les persones candidates al contingut 
funcional dels llocs a proveir es valoraran les competències següents: Gestió d'equips 
(Direcció de persones), Tolerància a la pressió, Gestió i resolució de conflictes (Anàlisi i 
gestió de conflictes) i Gestió de la informació i Habilitats comunicatives (Gestió de la 
informació)

Valoració 6  punts (1,5 punts cada competència) 

Curs de formació amb avaluació de l'aprofitament i relatiu al contingut funcional dels llocs 
objecte de la convocatòria. 

Valoració 10 punts 

Puntuació total de la 2a fase : 35 punts.

Entrevista semi-estructurada  en la qual s’avaluarà el grau d’adequació al 
perfil de competències professionals d'aquests llocs de treball,  on 
s'hauràn de valorar un màxim de 5 competències (3 punts per 
competència). 

Curs de formació amb avaluació continuada de l'aprofitament i relatiu al 
contingut funcional dels llocs objecte de la convocatòria.

Valoració 20 
punts. 

Segona fase (màxim 35 punts)Segona fase (màxim 16 punts)

Entrevista per competències
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